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 :چکیده
ی پر کاربرد در زمینه های نوین والگوریتم .سازی تصویراستهای بسیار پراستفاده در زمینه فشردهاز جمله الگوریتم JPEGالگوریتم 

بهره JPEGاستفاده شده در از مبانی باشدمیویدئو سازیها برای فشردهکه در واقع از کارآمدترین روش H.264همانند  سازی ویدئوفشرده

تبدیل کسینوسی استفاده از. بردبهره می اطالعات به این صورت است که از درک بصری انسان برای کاهش حجم JPEG. روش کار برندمی

ای از سیگنال تصویری را به صورت مجموعه. این تبدیل همانند تبدیل فوریه پذیردمیالگوریتم صورت که در این  فرآیندی استگسسته 

ای که یزان کافی فشرده کرد به گونهمتوان اطالعات را به می مهمهای که با نگهداری فرکانس می کند تبدیلها با فرکانس های متفاوت سیگنال

های متداول فشرده سازی مانند کدگذاری هافمن اطالعات تا حد مرحله با روش. پس از این به کیفیت تصاویر آسیب چندانی وارد نشود

 ممکن فشرده می شوند.

با بررسیالگوریتم مشخص می شود که مطابق با .بر خواهد بوداین فرایند زمان استفاده از تصاویر با وضوح باالبا توجه به حجم باالی ویدئو و 

تصویر  موازی،سازی . برای پیادهاستافزار پردازشی را دارهمزمان با استفاده از چندین سختقابلیت اجرا به صورت بوده،  SIMDالگوی 

که برای همه آن ها مشابه خواهد بود  JPEGپس از این مرحله هریک از این تصاویر برای اعمال الگوریتم  ،شودمی افرازابتدا به چند قسمت 

 .به یکی از هسته های پردازشی فرستاده می شوند

به صورت حافظه اشتراکی با که بود  Xeon 2650هسته ی پردازشی  ۲۱متشکل از افزار مورد استفادهخت س سازی صورت گرفتهدر پیاده

سازی است و در آن چندین افزار های موازی از جمله سریع ترین روش های موازی. مدل حافظه اشتراکی در سختیکدیگر تعامل داشتند

Thread سازی روش پیاده.کنندبر روی یک حافظه با فضای آدرس مشترک به صورت همزمان فعالیت میJPEG  به کمکMATLAB 

بر روی  (Worker) کارگزارچند  MATLABسازی نرم افزار زی. نحوه انجام عملیات به این صورت است که واسط مواانجام شده است

های محلی تقسیم تر است را بین این کارگزارصورت یک مجموعه از کار های مشابه کوچک افزار محلی ایجاد می کند و کار کلی که بهسخت

قسمت از داده را  ۲۱ها قابلیت اجرای هم زمان هسته پردازشی است این کارگزار ۲۱افزار مورد استفاده که دارای . با توجه به سختمی کند

آوری نتایج ایجاد کارگزار و جمعدهد.سری را نشان میبرابر الگوی  دهتی در حدود سازی افزایش سرعنتایج حاصل از پیاده.ایجاد می نمایند

های پردازشی این هزینه با تعداد باالی هستهسازی که در صورت پیاده شود،موجب ایجاد سربارمحاسباتی میها محاسبه شده توسط کارگزار

سازی ویدئو استفاده کرد زیرا اکثر این روش های از الگوی تسریع روش های فشردهسازی میتوان در از نتایج این پیاده .قابل چشم پوشی است

JPEG کنند.و فرایند مشابه برای کاهش اطالعات افزونه درون فریمی استفاده می 
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